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Hálás vagyok  
a kutyámnak!

Szöveg: Ferenczi-Bónis Orsolya
Fotó: Kováts Gábor

HOGYAN TÖRTÉNIK A VAKVEZETŐ KUTYA KIKÉPZÉSE?

Schiff Mónika: Tenyésztési programunkban az első lépés a szülők kiválasztása, fontos 
a küllem, a fajta, a habitus és az idegrendszer. A kiskutyák nyolchetes korukban önkéntes 
nevelőkhöz kerülnek, akik ingergazdag környezetben tartják, szocializálják őket a mi szoros 
szakmai felügyeletünk mellett. Hálásak vagyunk nekik, mert a kölykök fejlődéséhez szüksé
ges az idegen emberekkel, állatokkal való ismerkedés, a tömegközlekedés megszokása. Egy
éves koruktól a kiképzési program során megtanulják mindazt, amit egy vakvezető kutyának 
tudnia kell: jelezni és kikerülni akadályokat, keresni a különféle objektumokat – megállót, 
ajtót, lépcsőt –, és képesnek kell lenniük arra is, hogy egy akadályról önállóan hozzák meg 
a gazdájuk számára legbiztonságosabb döntést. Mindig a kutyához választjuk a gazdát, fontos, 
hogy összeilljenek.

AZ IGÉNYLÉS ELŐTT ÁLLÓ GAZDÁK KÜLÖNBÖZŐKÉPPEN GONDOLKODHATNAK A KUTYÁVAL VALÓ 

EGYÜTTÉLÉSRŐL.

Mayer Mónika: Bizony, pedig nemcsak a kutyának van segítő szerepe, a gazdának is renge
teget kell tennie azért, hogy jól tudjanak együttműködni. A vakvezető kutya nem gép, amit 
leteszünk, és a legközelebbi hórukknál megint elindul velünk – sokat kell tenni azért, hogy jól 
érezze magát a gazdájával, és szívesen csinálja mindazt, amit kérnek tőle.

AZ ÖN KUTYÁS ÉLETE HOGYAN KEZDŐDÖTT?

M. M.: Négyéves voltam, amikor anyukám szólt, hogy hallgasd csak, van itt egy csengős 
kutya, aki egy bácsit kísér a piacon. Rögtön én is szerettem volna egyet. Tizenhat éves voltam, 
amikor megkaptam az első kutyámat, az életem részévé vált, rengeteg közös történetünk lett. 
Amikor mentünk az utcán, önfejű kamasz gazdaként csak azért is beleléptem a legnagyobb po
csolyába, hiába próbált a kutya arrébb tolni. Meg kellett tanulnom hallgatni rá. Amikor dudált 
a kocsi, hogy átenged minket, de hátulról belerohant egy másik, és majdnem elütötte a kutyát, 
az nem magát mentette, hanem engem kezdett visszatolni.

LOKI TAVALY AUGUSZTUSBAN KERÜLT ÖNHÖZ.

M. M.: Előtte másfél évtizedig nem volt kutyám… A német juhászom hirtelen lett nagyon be
teg. Egyetlen éjszaka alatt hét epilepsziás rohama volt, vészsürgősséggel vittük be a klinikára, 
ahol kiderült, agyvelő-károsodása van, pár hete maradt hátra. A súlyos rohamok miatt el kel
lett vinnünk az állatorvoshoz, hogy elaltassa. Amikor felemeltem a pórázt és a hámot, a kutya, 
amely olyan gyenge volt, hogy mozdulni alig bírt, odajött hozzám, megbökte a térdemet, mint
ha azt kérdezné: most hova vigyelek? Ez 2003-ban volt, azóta sem tudok úgy gondolni rá, hogy 
ne sírjam el magam. Egy idő után elkezdtem vágyni arra, hogy megint örömben és szeretetben 
élhessek, újra legyen egy kutyám, akinek odaadhatom az én emberhűségemet. Hihetetlen sok 
munka van egy vakvezető kutya felnevelésében és kiképzésében, s kifejezhetetlen, hogy mit ad 
nekünk, hogy ilyen kutyánk lehet. Számomra nem az az elsődleges funkciója, hogy vezet – az 
ajándék. Mindennap történik valami, amiért hálás lehetek neki, nem azért, mert segít, hanem 
azért, mert van. 

Schiff Mónika a  Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége 
vakvezetőkutya-kiképző központjának 
vezetője, Mayer Mónika tapasztalt 
gazdaként segíti az igénylőket, ho-
gyan készülhetnek fel a kutyás életre
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